
ونية قسم الحاسبة االلكتر ين للدراسة الصباحية ن ن المتمت  قبول الموظفي 

2023-2022 للسنة الدراسية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبول جهة االنتسابالمحافظةالفرعاالسم التسلسل 

ي علي1 فالنجفمخازننجالء جمعة ناج  قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةديوان محافظة النجف االشر
قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الموارد المائيةبغدادتقنيات المساحة/المساحةسارة رعد حميد رشيد2
فالنجفاالتصاالتمرتضن ماجد هادي عبد الصاحب3 قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةديوان محافظة النجف االشر
قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالجامعة التقنية الشماليةاالنبارصحة مجتمعحيدر عدنان ارثيع عبد4
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الموارد المائيةبغدادبناء وإنشاءاتقاسم مجيد حاجم5
ونيةوفاء خضت  احمد موىس6 ونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالجامعة التقنية الشماليةكركوكالتقنيات االلكتر قسم هندسة تقنيات االلكتر
قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة البرصةوزارة الصحةالبرصةتحليالت مرضيةزهراء معن محمود7
قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة البرصةوزارة الصحةالبرصةتحليالت مرضيةعدي حاتم حمودي8
قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةوزارة الموارد المائيةبغدادسكرتاريةفاطمة سعيد عالوي مسلم9

عام-كلية التمريض-جامعة البرصةوزارة الصحةالبرصةتقنيات التمريض/التمريضزينب حسن عبد العباس10
فالنجفتقنيات المحاسبةعالء نعمة فهد عبد الغزالي11 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةديوان محافظة النجف االشر
ات الطبية-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالبرصةتحليالت مرضيةورود عبد عطية12 قسم تقنيات المختت 
قسم تقنيات التخدير-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةوزارة الصحةالبرصةالتخديررواء رزاق عبدالعباس13
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة البرصةوزارة الصحةالبرصةتحليالت مرضيةزهراء عجيل سادود14
ن15 وق جمعة مفير عام-كلية التمريض-جامعة البرصةوزارة الصحةالبرصةتقنيات التمريض/التمريضشر
قسم العلوم المالية والمرصفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارديوان محافظة ذي قارذي قارتقنيات المحاسبةزمن جبار نارص ضيدان المجمال16
ات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةغفران عدنان هادي17 قسم تقنيات المختت 
عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفصيدلةهبة فخري عبد ساجت18
عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفتقنيات التمريض/التمريضاالءعامر كاظم محمد19
قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةسارة علي صت  وريوص20
عام-كلية التمريض-جامعة كربالءوزارة الصحةالنجفتقنيات التمريض/التمريضرغد شوكت هادي عباس21
عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفتقنيات التمريض/التمريضاشاء عباس جابر سلمان22
قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفتقنيات المحاسبةشهد عدنان مكي عبود23
 علي24

ن ات الطبية-الكلية التقنية الشطرة-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةهبة مسلم حسي  قسم تقنيات المختت 
عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفتقنيات التمريض/التمريضزهراء حسن جعفر عبد الرضا25
قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةوزارة الصحةالنجفتقنيات المحاسبةانوار عرب عبد حسن26
ى عالء الدين عبد الحسن محسن27 ات الطبية-الكلية التقنية الشطرة-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةبشر قسم تقنيات المختت 
ات الطبية-الكلية التقنية الشطرة-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالنجفتحليالت مرضيةهيفاء مازي جبار حسون28 قسم تقنيات المختت 
قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسانديوان محافظة ميسانميسانتقنيات المحاسبةهند سعدون عليوي حمادي29
ن30 ي كني 

ن سبتر قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسانديوان محافظة ميسانميسانتقنيات المحاسبةريام عبد الحسي 
ي31

ن كعيم راضن عام-كلية التمريض-جامعة المثتنوزارة الصحةالمثتنتقنيات التمريض/التمريضاسماء عبد الحسي 
ي32

ن
قسم تقنيات صحة المجتمع-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةالمثتنصحة مجتمعفيصل سيف عباس كاف

ات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادتحليالت مرضيةعلي ابراهيم مصطفن33 قسم تقنيات المختت 
عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادتقنيات التمريض/التمريضزينب فالح قاسم حسن34
عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضايناس خرصن بهنان يونو35
قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قاروزارة االتصاالتذي قارتقنيات المحاسبةزهراء عبدالكاظم حمد حطحوط36
عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضحسنة محمود محمد حسن37
قسم تقنيات صحة المجتمع-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةبغدادصحة مجتمععبد السالم ادريس احمد محمود38
ن خضت  رزاق39 بية-جامعة الكوفةجامعة الكوفةالنجفالعلوم والرياضياتنور الهدى ياسي  قسم الرياضيات-كلية التر
ن40 عام-كلية التمريض-جامعة نينوىوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضمارية علي محمد حسي 
ن41 عام-كلية التمريض-جامعة نينوىوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضاشاء محمد علي حسي 
قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم التطبيقية-جامعة سامراءوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةاحمد خضت  محسن موىس42
ات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادتحليالت مرضيةنشين عادل حمد43 قسم تقنيات المختت 
عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضخالد دلو قاسم حسن44
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة االنباروزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةياش عبد العزيز علي عزاوي45
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ي دهار46
ن
عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضمحمود خلو رف

ي ذياب عباس47
قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم التطبيقية-جامعة سامراءوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةليث غتن

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضمهند قاسم سعيد صالح48
عام-كلية التمريض-جامعة تلعفروزارة الصحةالموصلتقنيات التمريض/التمريضمجد عدنان يوحانة ايوكه49
ات الطبية-البرصة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةمحمود محمد مريس محمود50 قسم تقنيات المختت 
عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلصيدلةعبت  عبد الوهاب ابراهيم مصطفن51
ي52 عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلصيدلةكرم يوسف الياس جج 
ات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةكركوكتحليالت مرضيةماهر محمد جبار طه53 قسم تقنيات المختت 
ي54 قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنرصيةوزارة االتصاالتبغدادالشبكات الهاتفيةاحمد سالم هاشم اليعقوب 
ي55

ر
عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلصيدلةوسن حسن عبدالرحمن عبد الباف

ات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةانسام طه جاسم احمد56 قسم تقنيات المختت 
عام-كلية الصيدلة-جامعة نينوىوزارة الصحةالموصلصيدلةمنار صباح فياض عبد57
ات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةامنه هالل عبود مجيد58 قسم تقنيات المختت 
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة تكريتوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةاخالص ساجر خضت 59
عام-كلية التمريض-جامعة البرصةوزارة الصحةواسطتقنيات التمريض/التمريضاالء جاسم جوين60
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةغسان عبد اللطيف عبد الغفور زين العابدين61
ات الطبية-الكلية التقنية الشطرة-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةعبد العزيز عبد الفتاح عبد الرزاق62 قسم تقنيات المختت 
ن63 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةاية علي محمد شاهي 
ن64 ات الطبية-الكلية التقنية الشطرة-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةصالح الدينتحليالت مرضيةبهاء خميس علي حسي  قسم تقنيات المختت 
بية األساسية-جامعة ديالجامعة ديالديالالعلوم والرياضياتوسن قحطان مصطفن عباس65 قسم العلوم-كلية التر
قسم تقنيات التخدير-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةوزارة الصحةصالح الدينالتخديرخالد سلطان سليمان66
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةبشت  حميد مدهاس حميد67
ن68 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةشوه طه امي 
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةرشا مسعد ابراهيم69
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصحةميسانبناء وإنشاءاتزينب محسن منصور70
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة االنباروزارة الصحةالموصلتحليالت مرضيةنور عماد الدين عبد العزيز71
عام-كلية التمريض-جامعة ميسانوزارة الصحةميسانتقنيات التمريض/التمريضزينب محمد جالي فليح72
عام-كلية التمريض-جامعة الموصلوزارة الصحةالموصلالقبالة والتوليدسارة ابراهيم محمد73
عام-كلية التمريض-جامعة تلعفروزارة الصحةالموصلالقبالة والتوليداشاء قتيبة فرحان74
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة ميسانوزارة الصحةميسانتحليالت مرضيةزينب محمد فاضل75
عام-كلية التمريض-جامعة ميسانوزارة الصحةميسانالقبالة والتوليدافراح علي قاسم76
عام-كلية التمريض-جامعة تكريتوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضبلقيس حسن جعفر صادق77
عام-كلية التمريض-جامعة تكريتوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضسارا صالح الدين احمد محمد78
عام-كلية التمريض-جامعة كركوكوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضنور كمال كريم79
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة بابلوزارة الصحةبابلتحليالت مرضيةواصف خضت  عباس80
قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوكوزارة الصحةكركوكأنظمة الحاسباتعبت  محمد خلف81
ي محمد عبدهللا82

ر
عام-كلية التمريض-جامعة تكريتوزارة الصحةكركوكتقنيات التمريض/التمريضهوزان باف

يةسارة رزاق خليل محمد83 ن بية للبنات-جامعة الكوفةديوان الوقف الشيعيالنجفاللغة االنكلت  ية-كلية التر ن قسم اللغة االنكلت 
قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالديوان محافظة ديالديالتقنيات المحاسبةحيدر جاسم محمد علي84
بيةبغدادالمالية والمرصفيةمحمد فاضل محمود شهاب85 قسم العلوم المالية والمرصفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة التر
بية للبنات-جامعة الكوفةديوان الوقف الشيعيالنجفالعلوم والرياضياترقية نور الدين طاهر محمد86 قسم الرياضيات-كلية التر
عام-كلية القانون-جامعة بغدادديوان الوقف الشيعيبغدادادارة قانونيةرشا يوسف وداي فري    ح87
عام-كلية التمريض-جامعة القادسيةوزارة الصحةالقادسيةالقبالة والتوليدزمان سلمان كاظم محمد88
قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةوزارة الصحةالقادسيةصحة مجتمعسج  قايد مايع جودة89
قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةوزارة الصحةالقادسيةصحة مجتمعسج  يوسف خلفه منسي90
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ي جميل ابراهيم حمزه91
ن
قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادديوان محافظة ذي قارذي قارتقنيات الفنون التطبيقيةاماب

عام-كلية التمريض-جامعة كربالءوزارة الصحةكربالءتقنيات التمريض/التمريضنور هاشم صالل92
عام-كلية التمريض-جامعة كركوكوزارة الصحةديالتقنيات التمريض/التمريضزينب سالم شكر محمد93
قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةجامعة البرصةالبرصةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةسجاد كاظم محمد جواد علي94
ن فاضل95 عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةديالتقنيات التمريض/التمريضسوسن طه ياسي 
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة ديالوزارة الصحةديالتحليالت مرضيةايمن كاظم حسن محمود96
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءمجلس محافظة كربالء المقدسةكربالءغزل ونسيجعلي احمد حسن منسي97
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة ديالوزارة الصحةديالتحليالت مرضيةنور عبداللطيف عباس فليح98
عام-كلية التمريض-جامعة تكريتوزارة الصحةديالتقنيات التمريض/التمريضعلي خضت  عباس حمادي99

عام-كلية التمريض-جامعة تكريتوزارة الصحةديالتقنيات التمريض/التمريضروافد عباس علوان جبار100
ن طليفح101 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة تكريتوزارة الصحةديالتحليالت مرضيةيوسف رشيد حسي 
قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة بغدادوزارة الصحةديالتحليالت مرضيةمريم ياس خضت  سلمان102
عام-كلية التمريض-جامعة كركوكوزارة الصحةديالتقنيات التمريض/التمريضفارس حكمت سلطان شكور103
ن104 عام-كلية التمريض-جامعة تلعفروزارة الصحةديالتقنيات التمريض/التمريضاشاء ابراهيم حسي 
ات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةديالتحليالت مرضيةعمار عامر عبدالرحمن مصطفن105 قسم تقنيات المختت 
قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كربالءوزارة الصحةكربالءتقنيات انظمة الحاسوبندى جميل حسن محمد علي106
ي-الجامعة التكنولوجيةوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةعلي كاظم حسن علي107

ر
قسم االجهزة الطبية الحياتية-هندسة الطب الحياب

 علي108
ن بيةبغداداللغة العربية واالجتماعياتزينة لؤي حسي  بية-الجامعة المستنرصيةوزارة التر قسم اللغة العربية-كلية التر

بيةميسانتقنيات صناعة المالبسفاتن فاضل خرصن بريسم109 بية األساسية-جامعة ميسانوزارة التر بية الفنية-كلية التر قسم التر
ن110  علي عبد الحسي 

ن بيةميسانادارة الموادهبه حسي  قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسانوزارة التر
ن111 ي حسي 

ن
بيةميسانبناء وإنشاءاتسيف محمد ثاب ي-كلية الهندسة-جامعة ميسانوزارة التر

ن
قسم المدب

ن هادي طاهر حسن112 بيةميسانسياراتحسني  قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة التر
بيةميسانأنظمة الحاسباتمها رحيم مهدي عليوي113 قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة واسطوزارة التر
ن سعيد سادة114 بيةبغدادادارة المكتبعلياء حسي  قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةوزارة التر
بيةبغدادأنظمة الحاسباتلهيب محمود ابراهيم عالوي115 قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادوزارة التر
قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادالتخديررحاب احمد عليوي عجالن116
قسم تقنيات االشعة-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادالمعالجة الشعاعية/األشعةعالء هادي كريم فرحان117
عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادتقنيات التمريض/التمريضسمارة عبد االمت  حسون حسن118
ي119

ر
ي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةرغد صالح شاب

ر
قسم الطب الحياب

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادإدارة صحيةفرح مجهد حماد120
ي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةهدى محمد جبار معيبد121

ر
قسم الطب الحياب

ن صالح122 قسم علوم الحياة-كلية العلوم-الجامعة المستنرصيةوزارة الصحةبغدادتحليالت مرضيةرشا نعمه عبد الحسي 
ن123 قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةنارص علي نارص حسي 
قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةجامعة القادسيةالقادسيةتقنيات المحاسبةزينب كاظم مخيف هربود124
ن125 قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة ذي قاروزارة الصحةذي قارتحليالت مرضيةنهاية نارص معيبد حسي 
م فرهود126 عام-كلية التمريض-جامعة ذي قاروزارة الصحةذي قارتقنيات التمريض/التمريضاسماء شت 
عام-كلية التمريض-جامعة ذي قاروزارة الصحةذي قارتقنيات التمريض/التمريضزهراء محسن جت 127
ونية واالتصاالتدعاء نجاح سعيد128 قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةوزارة الكهرباءالنجفالتقنيات االلكتر
ن129 قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةجامعة القادسيةالقادسيةالميكانيكعمار جاسم مطر عبد الحسي 
ن130 قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكوزارة الكهرباءكركوكادارة الموادانمار محمد حسي 
بيةبغدادادارة الموادنور محمد عبود فليح131 قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةوزارة التر
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلوزارة الكهرباءالموصلاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةسيف سعد حنا كوركيس132
 محمد علي133

ن قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الكهرباءالموصلالتقنيات الكهربائيةرضوان حسي 
ي134

ر
بيةبغدادادارة الموادهديل موفق عبد الكريم مناب قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةوزارة التر

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الكهرباءذي قاراالنتاج/التقنيات الميكانيكيةجاسم محمد جابر135
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قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارديوان محافظة ذي قارذي قارادارة المكتبعلي خميس سالم سعيد136
عام-كلية التمريض-جامعة المثتنوزارة الصحةالقادسيةالقبالة والتوليدرسل عبد المهدي اسكندر عبد الكاظم137
عام-كلية التمريض-جامعة القادسيةوزارة الصحةالقادسيةتقنيات التمريض/التمريضزهراء صالح حسن138
ات الطبية-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية-جامعة الفرات االوسط التقنيةوزارة الصحةالقادسيةتحليالت مرضيةزينب كاظم عبد حسون139 قسم تقنيات المختت 
ي كاظم140

بيةبغدادتقنيات المحاسبةمي جمعة ماضن قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة التر
قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادصحة مجتمععبد الفتاح جبار محيسن مويلح141
ن مهدي142 قسم تقنيات االشعة-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادالمعالجة الشعاعية/األشعةعفاف عبد هللا حسي 
قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالديوان الوقف الشيعيديالتقنيات المحاسبةمديحة عباس كاظم صالح143
قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادالتخديرزينب علي حسب هللا علوان144
عام-كلية التمريض-جامعة ميسانوزارة الصحةبغدادتقنيات التمريض/التمريضزينب عبد الزهرة خالد سعد145
ن146 قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةحيدر يحت  حسي 
ونيةمحمد بشت  مصطفن147 قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الكهرباءالموصلالتقنيات االلكتر

بغدادرسمهاكوب حمه زاز ماركار شكيس148
اوقاف الديانات المسيحية 

وااليزيدية والصابئة المندائية
قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداد

عام-كلية التمريض-جامعة نينوىوزارة الصحةبغدادالقبالة والتوليدمتن موىس عبد الكاظم عبد هللا149
عام-كلية التمريض-جامعة بابلوزارة الصحةبغدادتقنيات التمريض/التمريضنور كريم مجي جاسم150
قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادرعاية ذوي االحتياجات الخاصةداود اسماعيل سلمان خليفة151
بيةكربالءتقنيات المحاسبةعلي محمد غافل علك152 قسم العلوم المالية والمرصفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءوزارة التر
بيةكربالءأنظمة الحاسباتحسن نارص مدلول جياد153 قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كربالءوزارة التر
بيةكربالءتقنيات المحاسبةعادل سعود مناجي نارص154 قسم العلوم المالية والمرصفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءوزارة التر
بيةبغدادتقنيات المحاسبةحيدر عبد الجبار نفل علي155 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنرصيةوزارة التر
بيةبغدادتقنيات المحاسبةوسن محمد محسن فضل156 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنرصيةوزارة التر
بيةبغداداالحصاءميادة عبد هللا حسن سليمان157 قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنرصيةوزارة التر
بيةالمثتنتقنيات المحاسبةحنان محمد عبد الحميد عبد الوهاب158 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثتنوزارة التر
بيةبابلادارة قانونيةشيماء كاظم وادي رحمن159 عام-كلية القانون-جامعة بابلوزارة التر
ن160 بيةبابلادارة الموادعلي حمزه هاشم عبد الحسي  قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلوزارة التر
بيةذي قارتقنيات انظمة الحاسوبزينب غازي تركي علي161 قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة سومروزارة التر
ن162 بيةذي قارتقنيات المحاسبةورود باسم عبد الرزاق ياسي  قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قاروزارة التر
بيةذي قارتقنيات المحاسبةرواء كاظم غركان عجرش163 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قاروزارة التر
ي طاهر زغت 164

بيةذي قارتقنيات انظمة الحاسوبمسلم تويتن قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قاروزارة التر
قسم التقنيات البرصية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادفحص البرصرسل محمد جاسم فياض165
عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادتقنيات التمريض/التمريضهديل فرحان محيسن صباح166
قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةمصطفن رفعت رمزي167
قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادرعاية ذوي االحتياجات الخاصةعقيل كاظم رحيم عصمان168
قسم البيئة-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة النفطبغدادالسالمة الصناعيةجعفر الصادق علي خنجر169
يمهند مجيد كامل عليوي170

 
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادوزارة النفطبغداداللحام الغازي والكهرباب

قسم تقنيات صناعة االسنان-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادوقاية األسنانحنان اسماعيل رشيد سعيد171
قسم تقنيات صناعة االسنان-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الصحةبغدادوقاية األسناندعاء جمعة عبد الزهرة كاظم172
ن173 قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريتوزارة النفطصالح الدينالمعدات النفطية/ميكانيكحاتم عبد الكريم حسي 
عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادتقنيات التمريض/التمريضرباب عبد الحسن كاظم وادي174
ن كاظم حسون175 عام-كلية التمريض-جامعة بابلوزارة الصحةبغدادتقنيات التمريض/التمريضزهراء حسي 
قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة كركوكوزارة النفطكركوكالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةمصطفن محمد عسكر عبد هللا176
قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة-جامعة النهرينوزارة الصحةبغدادرعاية ذوي االحتياجات الخاصةثابت حسن ثابت اسماعيل177
عام-كلية التمريض-جامعة بغدادوزارة الصحةبغدادالقبالة والتوليداشاء ابو حسن سالم178
قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكوزارة النفطكركوكالقياس والسيطرةخنده خان عمر حسن قادر179
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ن180 قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكوزارة النفطكركوكالقياس والسيطرةدينا فالح سليم محمد امي 
يف181 قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة النفطكركوكالسالمة الصناعيةخولة محمد رشيد محمد شر
قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةوزارة الصحةبغدادأجهزة طبيةمحمد عبدالعظيم عبود يعقوب182
قسم البيئة-كلية الهندسة-جامعة الموصلوزارة النفطكركوكالسالمة الصناعيةسوزان نادر عبد هللا رسول183
ييوسف سيد احمد عباس184

 
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكوزارة النفطكركوكاللحام الغازي والكهرباب

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة النفطبغدادالتشغيل والسيطرةزينب علي هادي185
بيةبغدادتقنيات المحاسبةهبة قاسم عبد هللا ساهي186 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةوزارة التر
قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالمعدات النفطية/كهرباءبان غسان جاسم187
قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالمعدات النفطية/ميكانيكعدنان عودة سهد دراج188
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةخطوط األنابيب النفطيةمحمد علي رعد عبد الحميد189
قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالمعدات النفطية/ميكانيكفاضل عزيز شاطي نشد190
ي191

ي راضن
ن
قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة النفطالبرصةالمعدات النفطية/كهرباءمحمد قاسم عوف

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالمضخات والتوربيناتجعفر صادق حمزة عبود192
قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالتشغيل والسيطرةفيصل عبد الزهرة خلف فيصل193
قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالتشغيل والسيطرةاثت  بناي فاضل جت 194
قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالتشغيل والسيطرةمصطفن عبد هللا عبد الكريم195
ي196 قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالتشغيل والسيطرةخلف سالم خلف عبد النت 
قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البرصةوزارة النفطالبرصةالمعدات النفطية/ميكانيكاحمد دبوس جبار197
قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة النفطالبرصةالسالمة الصناعيةحسن عبد الهادي خضت  مرزوق198
ياية سلمان اسماعيل عيس199

بة واستصالح األراضن بة والموارد المائية-علوم الهندسة الزراعية-جامعة بغدادوزارة الشباب والرياضةبغدادالتر قسم علوم التر
 عبد علي نعمة عليوي200

ن قسم الدراسات السياحية-كلية العلوم السياحية-جامعة كربالءوزارة الشباب والرياضةبابلتقنيات السياحةحسني 
قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةوزارة الشباب والرياضةالقادسيةتقنيات المحاسبةحيدر حميد كتاب عليوي201
عام-كلية التمريض-جامعة ميسانالجامعة التقنية الجنوبيةميسانتقنيات التمريض/التمريضسج  كاظم غالي أحميد202
ي203

ن
 علي جت  الجوراب

ن عام-كلية التمريض-جامعة ميسانالجامعة التقنية الجنوبيةميسانتقنيات التمريض/التمريضعال حسي 
قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البرصة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالجامعة التقنية الجنوبيةالبرصةالتقنيات الكهربائيةنورس عبد الصاحب شوكت شبلي204
قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةالجامعة التقنية الجنوبيةذي قارتقنيات المحاسبةغفران عبد عطية علي205
قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالجامعة التقنية الجنوبيةذي قارتقنيات المحاسبةفاطمة زاهد عبد الكريم علي206
قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارالجامعة التقنية الجنوبيةذي قارادارة المكتبنور الهدى احمد عبد العظيم207
ي208

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالجامعة التقنية الجنوبيةكربالءبناء وإنشاءاتعمار خضت  عبدهللا شمجن
عام-الشطرة/كلية الطب البيطري-جامعة ذي قارالجامعة التقنية الجنوبيةذي قارالصحة الحيوانيةكوثر جواد رحم وارد209
قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسىطالجامعة التقنية الوسىطبغدادسكرتاريةاحمد عباس علي طاهر210
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةديوان محافظة ميسانميسانبناء وإنشاءاتمحمد جاسب عباس حرز211
قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالجامعة التقنية الوسىطبغدادتقنيات المحاسبةزهراء عبد الستار رشيد212
قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسىطالجامعة التقنية الوسىطواسطتقنيات المحاسبةاشاء جاسم محمد حميدي213
قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسىطالجامعة التقنية الوسىطواسطتقنيات المحاسبةضج جبار كاظم محمد214
بيةصالح الدينتقنيات المحاسبةمصطفن ظافر مزهر ثامر215 قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتوزارة التر
ن عبدالهادي216 بيةصالح الدينتقنيات المحاسبةليث عدنان ياسي  قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتوزارة التر
بيةصالح الدينتقنيات المحاسبةطيبه خالد شاكر محمود217 قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتوزارة التر
ن علوان218 بيةصالح الدينتقنيات المحاسبةاديب محمد حسي  قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتوزارة التر
بية-جامعة القادسيةجامعة القادسيةالقادسيةالعلوم والرياضياتدعاءعلوان حبيب عزيز باقر219 قسم الرياضيات-كلية التر
بيةالبرصةادارة الموادعبت  شاكر خليل ابراهيم220 قسم تقنيات ادارة االعمال-البرصة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة التر

ن مهدي جت 221 بغدادبناء وإنشاءاتبراء حسي 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات 

العامة
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسىط

بغدادادارة المكتباحمد علي عبد هللا جودة222
وزارة االعمار واالسكان والبلديات 

العامة
قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد
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2023-2022 للسنة الدراسية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

جهة القبول جهة االنتسابالمحافظةالفرعاالسم التسلسل 

ن حمد223 بغدادتصميم داخليخالد حمد حسي 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات 

العامة
قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداد

بغدادادارة قانونيةورود جبار مغامس ضيول224
وزارة االعمار واالسكان والبلديات 

العامة
عام-كلية القانون-جامعة بغداد

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسىطوزارة الزراعةبغدادتقنيات المحاسبةهبه ابراهيم رحيم كاظم225
قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادوزارة الثقافةبغدادرسماجمد طارق فاضل عباس226
بية للبنات-جامعة بغدادوزارة الثقافةبغداداللغة العربية واالجتماعياتاشاء قحطان يونس كطامي227 قسم اللغة العربية-كلية التر
قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادوزارة الثقافةبغدادتقنيات الفنون التطبيقيةفريدة غاندي سعيد سمعان228
قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنرصيةوزارة الثقافةبغدادتقنيات المعلومات والمكتباتنبأ زهت  فاضل علي229
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادوزارة الثقافةبغدادالسمعية والمرئيةمحمد جمعة داود جودة230
قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادوزارة الثقافةبغدادفنون تشكيليةخلدون ثائر عبطان مصطفن231
قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادوزارة الصناعة والمعادنبغداداالحصاء والمعلوماتيةاميمة غانم طالب خطاب232
ن233 ن حمت  قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنرصيةوزارة الصناعة والمعادنبغدادادارة المكتبجواد كاظم حسي 
بية للعلوم الرصفة-جامعة بغدادوزارة الصناعة والمعادنبغدادالعلوم والرياضياتاشاء وائل عبد السالم حسن234 قسم الحاسبات-ابن الهيثم/كلية التر
يد وتكييفعال محمد عبود محمد235 قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةوزارة الصناعة والمعادنالبرصةتت 
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